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REDOVISNING REGIONALT PLANERINGSUNDERLAG
VERKSAMHETSÅR 2018
Regionalt chefssamråd inom
Strokesjukvård
Huvudansvarig och sammankallande
Hans Lindsten
Deltagare i chefssamrådet (1 representant för varje region undertecknar)
Namn och region

Datum

Fredrik Björck, Region Västernorrland

19 03 31

Johan Niklasson, Region Norrbotten

19 03 31

Magnus Gibson, Region Jämtland-Härjedalen
Hans Lindsten, Region Västerbotten

19 03 31
19 03 31

Namnteckning

Övriga medverkande
Namn och region

Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och förslagen
Chefsamrådens egna överenskommelser

Frågor som lyfts till ledningsnivå

Chefssamrådet inom strokesjukvård har haft ett
väsentligen oförändrat arbetssätt i jämförelse med
2017. Ett regionmöte i stroke anordnades i slutet av
september 2018.
Chefssamrådet arbetar med bas i den uppdragsbeskrivning som föreligger, och dagordning vid möten
utarbetas utifrån aktuella ämnen och frågeställningar.
Arbets- och ansvarsfördelning mellan region- och länssjukvård, centralisering och decentralisering
Inga förändringar i arbetsfördelning inom regionen.
Diskussion har fortsatt att föras om trombectomier i norra regionen och Sundsvalls önskemål
om att starta verksamheten.
Vid regionmötet i september beslutades att ……………….

Chefsamrådets egna överenskommelser

Frågor som lyfts till ledningsnivå

Effektiva vårdprocesser
Beskriv exempel hur man säkerställer att patientens vårdprocess utformas så att t.ex. förberedelser/ uppföljning sker i
hemregionen, där annat inte är medicinskt motiverat. Ge exempel på vårdprocesser där förbättringar bedrivits under
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perioden. Beskriv vad som fordras för att nå en effektiv vårdprocess.

Chefsamrådets egna överenskommelser

Frågor som lyfts till ledningsnivå

Det finns en konstruktiv diskussion och i grunden
god samsyn i chefssamrådet vad gäller vårdprocesser. I de fall synpunkter finns på processerna
eller enskilda patientärenden så kan detta lyftas för
diskussion i chefssamrådet.
Jämlik/jämställd vård i regionen
Beskriv hur väl vården i regionen når upp till målen om jämlik/jämställd vård.

Vad avser chefsamrådet åtgärda för egen del

Frågor som lyfts till ledningsnivå

Inom strokevården rapporteras data främst till, och
analyseras från Riksstrokeregistret. Det finns och
variation i rapporteringsgrad såväl inom regionen
som på nationell nivå. Detta innebär utmaningar i
att på ett heltäckande sätt kunna mäta jämlik vård.
Ambitionen finns sedan 2017 att utifrån
Riksstrokedata placera fyra Norrlandssjukhus på
topp 10- listan i Dagens Medicins ranking.
Någon analys av jämlik/jämställd vård inom strokeverksamheten i norra regionen har inte gjorts.
Läkemedelssamordning
Redovisa chefssamrådets syn på hur samverkan med det regionala läkemedelsrådet utvecklas. Redovisa hur chefsamrådet ser
på läkemedelsanvändningen inom sitt område och vad man kan anta om den framtida utvecklingen

Chefsamrådets egna åtgärder

Frågor som lyfts till ledningsnivå

Ej aktuellt 2018.
Kompetensförsörjning
Redovisa det chefssamrådet anser som angelägna frågor vad gäller kompetensförsörjning.

Generellt gäller att den allt äldre befolkningen, medicinsk utveckling samt ökad generationsväxling inom
alla specialistområden och yrkeskategorier kommer att fortsatt påverka möjligheterna till regionernas
möjlighet att uppfylla sitt uppdrag. Nationell och regional samordning och med det förändrad
arbetsfördelning kan förändra kompetensförsörjningen.
Chefsamrådets egna åtgärder inom området

Fortsatta uttalade specialitetsrelaterade rekryteringssvårigheter föreligger likt många andra
specialiteter. Vakanser på både läkar- och omvårdnadssidan finns fortsatt i norra regionen. Satsningar

Frågor som lyfts till ledningsnivå
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har, såsom tidigare, gjorts via utbildning av STläkare, medan betydande svårigheter kvarstår att
rekrytera färdiga specialister från andra delar av
landet.
Forskning
Redovisa forskningsprojekt som utnyttjar samverkan inom regionen. Redovisa angelägna frågor vad gäller forskning.
Beskriv hur chefssamrådet arbetar med att sprida kunskap i regionen.

Chefsamrådets egna åtgärder

Frågor som lyfts till ledningsnivå

Umeå Universitet, enheten för farmakologi och
klinisk neurovetenskap och NHHC för har uppfyllt
sin målsättning med antal disputationer och
publikationer i vetenskapliga tidskrifter och aktivt
deltagande och presentationer på regionala,
nationella och internationella möten. Såsom
föregående år har flera av ovanstående aktiviteter
/publikationer utförts av medarbetare från annan del
av norra regionen än Västerbotten.
Kunskapsstyrning
Redovisa diskussioner och synpunkter som förts om arbetet med nationell kunskapsstyrning

Chefsamrådets egna åtgärder

Frågor som lyfts till ledningsnivå

23 nationella programområdena (NPO) har etablerats inom ramen för den beslutade sammanhållna
strukturen för kunskapsstyrning. Landstingen och
regionerna har beslutat om en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning.
Stroke har en egen arbetsgrupp (NAG) inom
nervsystemets sjukdomar. En regional arbetsgrupp
är under bildande.
Övriga frågor
Triangelrevision
Chefsamrådets egna åtgärder

Frågor som lyfts till ledningsnivå

Sänd redovisningen till Norra sjukvårdsregionförbundet senast 2019-04-01,
via e-post till: norrlandstingen@vll.se eller
via post till: Norra sjukvårdsregionen, regionhuset, 901 89 Umeå
Sammanställning av inkomna rapporter kommer att rapporteras till
Förbundsdirektionen den 22 maj 2019.
Vid frågor kontakta: Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör 090-785 7412

